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Onderwerp
Beoordeling subsidieaanvraag Dorpsraad Laar voor activiteit'Spandoek nieuw schooljaar'
voor leefbaarheidagenda's (LBHA) 2016 - 4e ronde

Voorstel
Afwijzen van de subsidieaanvraag Dorpsraad Laar activiteit'Spandoek nieuw schooljaar'

Inleiding
Tot 15 september 2016 konden de Wijk- en Dorpsraden (WDR) activiteiten indienen (4e

ronde) voor de LBHA 2016 binnen het project MSJS (MijnStraatlouwStraat). Alleen de
Dorpsraad Laar heeft hier gebruik van gemaakt. Zij vragen voor een totaalbedrag van
€ 850,- aan.

Relatie met vorige voorstellen:
De Regiegroep MSJS heeft op 17 september 2015 geconstateerd dat de bestaande en
afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken steeds ruimer werden geÏnter-
preteerd. Ze besloot dat de aanvragen voor de LBHA 2016 kritischer bekeken moesten
worden. Met als doel de schaarse maatschappelijke middelen op een verantwoorde wijze
te besteden.

De aanvraag en beoordeling voor activiteiten voor de LBHA 2016 heeft in vier rondes
plaatsgevonden. Omdat er na de 1e, 2e en 3e ronde nog subsidíegeld uit het wijkenbudget
beschikbaar was, zijn de WDR in de gelegenheid gesteld nog activiteiten in te dienen vóór
15 september 2016. Alleen Dorpsraad Laar heeft hier gebruik van gemaakt.

Beoogd effect/doel
De schaarse maatschappelijk gemeenschapsgelden op een verarrtwoorde wijze besteden

Argumenten
1.7 Gemeente Weeft hangt jaarlijks spandoeken op
Uit overleg met de afdeling O ed en Ruimtelijk beleid is gebleken dat de
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gemeente Weert jaarlijks meedoet aan de Provinciale verkeersveiligheidscampagne'We
gaan weer naar school'. In Weert worden op schoolroutes en bij scholen spandoeken
opgehangen. Omdat dit een gemeentelijke, structurele actie is, vindt hierover geen
vooroverleg met externe partijen plaats. De Gemeente Weert heeft de spandoeken in haar
bezit.

7.2 Eerst bestellen dan subsidie aanvragen
De spandoeken zijn door de Dorpsraad besteld voordat de aanvraag voor subsidie werd
ingediend en goedgekeurd.

1.3 Veilig Verkeer Nederland
Ieder jaar na de zomervakantie voert Veilig Verkeer Nederland (VVN) de campagne 'De
scholen zijn weer begonnen'. De campagne wordt vormgegeven door de spandoeken langs
de weg met 'De scholen zijn weer begonnen'. De VVN vraagt hiermee automobilisten en
andere weggebruikers rekening te houden met kinderen die na de zomervakantie weer
naar school gaan. VVN roept scholen en buurten uit om met hen mee campagne te
voeren. Materialen, waaronder spandoeken, zijn te bestellen via de webwinkel van WN.
De kosten van deze spandoeken zijn aanzienlijk lager dan de ingediende kosten voor de
spandoeken van de Dorpsraad.

Kanttekenlngen en rlslco's
7.7 Aanvraag niet voorgelegd aan de Regiegroep
Deze aanvraag van de Dorpsraad Laar is niet voorgelegd aan de Regiegroep. Dit in
navolging van de beoordeling van de ingediende activiteiten uit de 3e ronde. Ook toen zijn
de aanvragen niet meer voorgelegd aan de Regiegroep. Ze zijn in de geest van de
Regiegroep beoordeelcl door meercler ambtenaren van diverse betrokken afdelingen.

7.2 Abusievelijk geen spandoek opgehangen in Laar
Door omstandigheden is in Laar dit jaar abusievelijk geen spandoek opgehangen door de
Gemeente Weert in het kader van de Provinciale verkeersveiligheidscampagne'We gaan
weer naar school'. Volgend jaar wordt Laar weer meegenomen in deze campagne.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij instemming met dit voorstel zijn er geen financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie
De WDR moeten de gesubsidieerde activiteiten voor 2016 voor 1 april2OLT
verantwoorden. Hierover ontvangen de WDR begin 2017 de daarvoor benodigde
formulieren. Worden de activiteiten niet in 2016 uitgevoerd, dan moet de subsidie worden
terugbetaald. Na l september 2OI7 kan definitief de balans worden opgemaakt van de
financiële situatie.
De restantmiddelen 2016 worden verrekend met de reserve wijkenbudget. Na vaststelling
van de subsidies 2016 en eventuele verrekening met de reserve, wordt de gemeenteraad
een voorstel voorgelegd over de besteding van het saldo van deze reserve.

€ 31,50 e 74,501 spandoek
€ 63,00 € 149,002 spandoeken
€ 94,50 € 223,503 spandoeken

€ 126,00 € 298,00 € 77O,OO

(excl. Koerierskosten,
palen, tiewraps en touw)

4 spandoeken
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Communicatie/ participatie
De Dorpsraad Laar wordt via een formele beschikking geinformeerd over uw besluit. Het
besluit wordt verder op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

Overleg gevoerd met
Intern:

Jan Ploumen (budgethouder), Mieke Kuijpers, Susanne Köster - afdeling OCSW
Peter Tobben, Maarten Janssen - afdeling Openbaar Gebied -
Rob van Ekeren - afdeling Ruimtelijk Beleid
Patricia Vos, José Cox - afdeling Financiën

Extern:

Veilig Verkeer Nederland

a

a

a

a

a

B¡jragen
1. Ingediende aanvraag Dorpsraad Laar
2. Beoordelingsformulier Dorpsraad Laar
3. Beschikking
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Vereniging Dorpsbelangen Laar Weert
Het bestuur
Heugterbroekdijk 4A
6003 RB WEERT

weert, l2[llfi.zolô
Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft een verzoek voor subsidie ingediend voor de 4e ronde van de LBHA 2016 binnen het
project MijnstraauouwStraat. U dient het verzoek voor subsidie in voor de activiteit
'Spandoeken start nieuw schooljaar'. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij wijzen uw verzoek voor subsidie voor bovengenoemde activiteit af. De motivatie kunt u
nalezen in het als bijlage bij dit besluit toegevoegde beoordelingsformulier.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2Ot3'.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 76 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Met vriendelij
burgem ouders,

M.H.F n
gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

A.A.M
urge

rJmans
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Beoorde I i n gsform u I ier
Activiteit leefbaarheidagenda 2OL6

W¡jk: Laar ingediend 4e ronde: 24 augustus 2016

Activiteit

Spandoeken start nieuw schooljaar

Activiteit 1

Besluit

Niet akkoord

Bedrag

c0

1

Omsch rijving activiteit

Na de zomervakantie wordt de "nieuwe" school op Laar weer in gebruik genomen. Om de
verkeersdeelnemers nabij de school hierop te attenderen, wil de dorpsraad opvallende
spandoeken in de buurt van de school ophangen (zie foto). Op de spandoeken is ook duidelijk
aangegeven dat het een 3Okm-gebied is. Het motorisch verkeer wordt hierdoor er extra op
gewezen rustig te rijden.
De Dorpsraad Laar vraagt hiervoor een subsidie aan met een totaal van € 850,-

Spccificatie begroting opening nieuw rpeelterrcin
4 spandoeken e 770,--
Koer¡erskosten € 25,--
Palen, t¡e wraps, touw € 55,--

Argumenten

Taak gemeenten
Uit overleg met de afdeling Openbaar Gebied en Ruimtelijk beleid is gebleken dat de gemeente
Weert jaarlijks meedoet aan de Provinciale verkeersveiligheidscampagne 'We gaan weer naar
school'. In Weert worden op schoolroutes en bij scholen spandoeken opgehangen. Omdat dit
een gemeentelijke, structurele actie is, vindt hierover geen vooroverleg met externe partijen
plaats. De Gemeente Weeft heeft de spandoeken in haar bezit.

Door omstandÍgheden is in Laar dit jaar abusievelijk geen spandoek opgehangen door de
Gemeente Weeft in het kader van de Provinciale verkeersveiligheidscampagne'We gaan weer
naar school'. Volgend jaar wordt Laar weer meegenomen in deze campagne.

Eerst besteld, daarna pas subsidie aangevraagd
De spandoeken zijn door de Dorpsraad besteld voordat de aanvraag voor subsidie werd
inqediend en qoedqekeurd.
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Veilig Verkeer Nederland
Ieder jaar na de zomervakantie voert Veilig Verkeer Nederland (WN) de campagne 'De scholen
zijn weer begonnen'. De campagne wordt vormgegeven door de spandoeken langs de weg met
'De scholen zijn weer begonnen'. De WN vraagt hiermee automobilisten en andere
weggebruikers rekening te houden met kinderen die na de zomervakantie weer naar school
gaan. WN roept scholen en buurten uit om met hen mee campagne te voeren. Materialen,
waaronder spandoeken, zijn te bestellen via de webwinkel van WN. De kosten van deze
spandoeken zijn aanzienlijk lager dan de ingediende kosten voor de spandoeken van de
Dorpsraad.

Via VVN zijn ook spandoeken te bestellen. https://goo.gllRivOJC.
De kosten van een spandoek via VVN t.o.v. kosten spandoek Dorpsraad Laar.

1 soandoek € 31,50 € 74,50

2 soandoeken € 63,00 € 149,00

3 soandoeken € 94,50 € 223,5A

€ L26,OO € 298,00 c 77O,OO

(excl. Koerierskosten,
paien, t¡ewraps en
touw)

4 spandoeken
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